
Đăng Ký Mới (miễn phí)  

Thay Đổi Thông Tin Thẻ (miễn phí) (Phải mang thẻ IDNYC hết hạn tới Trung Tâm Ghi Danh để thay đổi tên hoặc địa chỉ.)

Thẻ bị Mất / Đánh Cắp / Hư Hại  (Các thẻ thay thế cho thẻ bị mất, đánh cắp hoặc hư hại chỉ sẵn có tại các Trung Tâm Ghi Danh thuộc Sở Tài 
Chính IDNYC. Đóng $10 lệ phí, trừ khi người nộp đơn ký tên vào giấy xin miễn lệ phí do hoàn cảnh khó khăn.)

LOẠI ĐĂNG KÝ - CHỌN MỘT  

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP ĐƠN  

5b. Địa chỉ trên có phải là Địa Chỉ Nhờ Chuyển Hộ không? Có:

Tên Tổ Chức Nhờ Chuyển Hộ:*

12. XÁC NHẬN: Tôi khẳng định rằng tôi sống ở Thành Phố New York; tôi đủ 14 tuổi trở lên; và tất cả các tài liệu đã nộp cũng như các tuyên bố đưa ra trên 
đơn đăng ký này là đúng sự thật theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi. Tôi xác nhận rằng bằng việc ký tên vào đơn đăng ký này, tôi đồng ý cho Thành Phố New 
York tiến hành cuộc điều tra để xác minh hoặc xác nhận thông tin mà tôi đã nộp. Nếu trước đây tôi đã nộp đơn đăng ký và nhận được thẻ IDNYC, tôi xác nhận 
rằng thẻ ban đầu đã hết hạn, bị mất, đánh cắp hoặc hư hại.  

13. Ngôn Ngữ Ưa Dùng (nếu không phải tiếng Anh): ____________________________________________________________________________

1.  Tên:_______________________________________________________ 2.  Họ: _____________________________________________________

3. Tên Đệm Viết Tắt: _________ 4. Tất cả (các) tên khác được sử dụng: ________________________________________________________

5a. Địa chỉ: _____________________________________________________________________________________ Số căn hộ: _________________
SỐ VÀ ĐƯỜNG  

 Thành Phố: _____________________________________ Khu Hành Chánh̃: _______________________________ Mã Zip: __ __ __ __ __

5c.Chỉ đánh dấu vào ô này nếu quý vị không có địa chỉ nhà hoặc là 
nạn nhân sống sót sau vụ bạo lực gia đình VÀ quý vị không có 
Địa Chỉ Nhờ Chuyển Hộ. Quý vị sẽ nhận thẻ tại trung tâm nơi 
quý vị nộp đơn:  

6. Điện Thoại:  ( __ __ __ ) __ __ __-__ __ __ __  7. Email: ___________________________________________________

10. Màu Mắt:________________________________________________

9. Ngày Sinh  (tháng dạng 2 chữ số/ngày dạng 2 chữ số/năm dạng  
4 chữ số): __ __ /__ __ /__ __ __ __  

 CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC (nếu có)

__ __ /__ __ /__ __ __ __  
NGÀY (tháng dạng 2 chữ số/ngày  
dạng 2 chữ số/năm dạng 4 chữ số)

PHẦN TÙY CHỌN (chỉ hoàn thành thông tin nào dưới đây mà quý vị muốn xuất hiện trên thẻ)   

*Chỉ một tùy chọn cho những người nộp đơn không có địa chỉ nhà 
hoặc là nạn nhân sống sót sau vụ bạo lực gia đình.  

11. Chiều cao:   ____ foot  ____ inch  

14.  Sổ Đăng Ký Hiến Tặng Cơ Thể: Để ghi danh vào Sổ Đăng Ký Hiến Tặng Cơ Thể của Sở Y Tế Tiểu Bang New York (DOH NYS), hãy đánh dấu vào ô 
“có” và ký tên quý vị. Quý vị xác nhận rằng quý vị đủ 18 tuổi trở lên; đồng ý hiến tặng tất cả các bộ phận và mô của quý vị cho mục đích cấy ghép, nghiên cứu, 
hoặc cả hai; cho phép Thành Phố New York chuyển tên và thông tin nhận dạng cho mục đích ghi danh của quý vị đến DOH NYS; và ủy quyền cho DOH NYS 
để cho phép các tổ chức hiến tặng do liên bang quy định và các ngân hàng cũng như bệnh viện mô và mắt được NYS cấp phép truy cập thông tin này sau khi 
quý vị qua đời. Cụm từ “Organ Donor” (Người Hiến Tặng Bộ Phận Cơ Thể) sẽ được in trên mặt trước thẻ IDNYC của quý vị. Để hội đủ điều kiện, IDNYC của 
quý vị phải chứa địa chỉ. Quý vị sẽ nhận được xác nhận bổ sung từ DOH NYS, xác nhận này sẽ giúp hạn chế sự hiến tặng của quý vị.  
Có phải quý vị đủ 18 tuổi trở lên và muốn được thêm vào Sổ Đăng Ký Hiến Tặng Cơ Thể không? Có:

15. Chỉ Định một Người Liên Hệ Khẩn Cấp trên Thẻ:  

 Số Điện Thoại: ( __ __ __ ) __ __ __-__ __ __ __  
TÊN HỌ

CHỮ KÝ CHẤP THUẬN CỦA NGƯỜI HIẾN TẶNG
__ __ /__ __ /__ __ __ __

NGÀY (tháng dạng 2 chữ số/ngày dạng 2 chữ số/năm dạng 4 chữ số)

Chấp thuận đơn đăng ký IDNYC tùy thuộc vào việc chấp thuận về tính đầy đủ và hợp pháp của các tài liệu đã nộp.

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN - KHÔNG điền vào phần dưới đây:

Đơn Đăng Ký IDNYC  

Application Date: Application #: Initials:

8. Giới Tính:  Nữ:           Nam:            Không Được Chỉ Định:   

HIẾN TẶNG BỘ PHẬN CƠ THỂ VÀ MÔ  

XÁC NHẬN

NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP

NGÔN NGỮ

(Vietnamese)



Các Tài Liệu Một (1) Điểm - Giấy Tờ Chứng Minh Nơi Cư Trú  

Các Tài Liệu Một (1) Điểm – Giấy Tờ Chứng Minh Nơi Cư Trú cho người nộp 
đơn không có địa chỉ nhà hoặc là nạn nhân sống sót sau vụ bạo lực gia đình  

• Giấy Khai Sinh của Người Nộp Đơn là Trẻ Vị Thành Niên  
• Văn Bản Pháp Quy về việc Nhận Con Nuôi  
• Bản Án của Tòa  
• Thư từ Sở Bảo Vệ Nhi Đồng NYC hay Cơ Quan Chăm Sóc Trẻ Nhận Nuôi ACS  
• Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ

Bill de Blasio  
Thị Trưởng

• “Thư Nhờ Chuyển Hộ”cấp bởi tổ chức bất vụ lợi hoặc tổ chức tôn giáo tại NYC phục 
vụ các cá nhân vô gia cư hoặc nạn nhân sống sót sau vụ bạo lực gia đình. Thực thể 
phải đang nhận kinh phí tài trợ của Thành Phố.  Thư phải nêu rõ người nộp đơn đã 
nhận các dịch vụ từ thực thể đó trong 60 ngày qua và có thể sử dụng địa chỉ của thực 
để cho mục đích gửi thư (được đề ngày trong vòng 14 ngày). Địa chỉ trên thẻ sẽ là tổ 
chức “Nhờ Chuyển Hộ”.

• Thư từ cơ quan Thành Phố, tổ chức bất vụ lợi hoặc tổ chức tôn giáo ở NYC cung cấp 
dịch vụ cho các cá nhân không có địa chỉ nhà (được đề ngày trong vòng 30 ngày). Sẽ 
không có địa chỉ nào xuất hiện trên thẻ.

• Thư từ cơ quan Thành Phố, tổ chức phi lợi nhuận hoặc tổ chức tôn giáo ở NYC cung 
cấp dịch vụ cho nạn nhân sống sót sau vụ bạo lực gia đình (được đề ngày trong vòng 
30 ngày). Sẽ không có địa chỉ nào xuất hiện trên thẻ. 

• Thư từ Bệnh Viện hoặc Phòng Khám Y Tế tại NYC (được đề ngày trong vòng 30 
ngày). Sẽ không có địa chỉ nào xuất hiện trên thẻ.

• Hóa Đơn Truyền Hình Cáp, Điện Thoại hoặc Tiện Ích (được đề ngày trong vòng 60 ngày)
• Hợp Đồng Thuê Bất Động Sản Hiện Đang Cư Trú
• Bản Kê Thuế Bất Động Sản Địa Phương (được đề ngày trong vòng 1 năm)
• Biên Lai Thanh Toán Thế Chấp Bất Động Sản (được đề ngày trong vòng 60 ngày)
• Bản Kê Tài Khoản Ngân Hàng (được đề ngày trong vòng 60 ngày)
• Phiếu Lương (được đề ngày trong vòng 60 ngày)
•  Bản kê, hóa đơn hay hồ sơ từ chương trình HHC Options hoặc Trung Tâm Y Tế Đủ Tiêu 

Chuẩn Liên Bang
•  Trát Tòa hoặc Án Lệnh trưng dụng làm Bồi Thẩm Viên do Toà Án NYS hoặc Tòa Án Liên 

Bang ban hành (được đề ngày trong vòng 60 ngày)
•  Tình Trạng Nộp hoặc Hoàn Trả Thuế Thu Nhập của Liên Bang, NYS hoặc NYC (được đề 

ngày trong vòng 1 năm)
•  Hóa đơn bảo hiểm (bảo hiểm y tế, ô tô, của người thuê nhà,nhân thọ, của chủ sở hữu nhà;                                                                                 

được đề ngày trong vòng 60 ngày)
•  Thư từ Sở Gia Cư Thành Phố New York (NYCHA) (được đề ngày trong vòng 60 ngày)
•  Thư từ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc Trường Học thuộc Khu 

Vực 79 của Sở Giáo Dục (DOE) nơi người nộp đơn hoặc con cái của người nộp đơn được ghi 
danh (được đề ngày trong vòng 60 ngày)

•  Thư từ Sở Bảo Vệ Nhi Đồng NYC,hay Cơ Quan Chăm Sóc Trẻ Nhận Nuôi ACS (được đề 
ngày trong vòng 60 ngày)

•  Thư từ Nơi tạm trú cho người vô gia cư ở NYC (phải ghi rõ người nộp đơn đã ở nơi tạm trú đó 
trong ít nhất 15 ngày và nơi tạm trú đó cho phép người cư trú ở lại trong vòng hơn 30 ngày)

GIẤY TỜ CHỨNG MINH DANH TÍNH VÀ DANH SÁCH CƯ TRÚ LÀ BẢN TÓM TẮT RÚT GỌN. ĐỂ BIẾT DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ: www.nyc.gov/idnyc/documents

Các Tài Liệu Ba (3) Điểm - Giấy Tờ Chứng Minh Danh Tính  

Các Tài Liệu Hai (2) Điểm - Giấy Tờ Chứng Minh Danh Tính  

Các Tài Liệu Một (1) Điểm - Giấy Tờ Chứng Minh Danh Tính  

• Giấy Phép Lái Xe hoặc Giấy Phép Học Viên do Sở Giao Thông (DMV) Tiểu Bang  
New York (NYS) Cấp có địa chỉ hiện tại ở NYC  

• Thẻ Nhận Dạng DMV NYS có địa chỉ hiện tại ở NYC 
• Giấy Phép Sử Dụng Súng Ngắn của NYC (được đề ngày trong vòng 1 năm)

• Hộ Chiếu Hoa Kỳ hoặc Thẻ Hộ Chiếu Hoa Kỳ  
• Hộ Chiếu Nước Ngoài (máy có thể đọc được)  
• Giấy Phép Lái Xe hoặc Giấy Phép Học Viên, giấy tờ tùy thân có dán ảnh của Tiểu Bang 

tại Hoa Kỳ 
• Thẻ Nhận Dạng của Tiểu Bang tại Hoa Kỳ 
• Thẻ Thường Trú tại Hoa Kỳ (Thẻ Xanh) 
• Chứng Nhận Quốc Tịch/Nhập Quốc Tịch Hoa Kỳ 
• Thẻ Quân Dịch (quân nhân hiện dịch, đã nghỉ hưu hoặc quân nhân dự bị) 
• Giấy Phép Làm Việc Hiện Hành tại Hoa Kỳ 
• ID Bộ Lạc tại Hoa Kỳ  
• Giấy tờ tùy thân có dán ảnh do Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ cấp 
• Thẻ Chuyển Trợ Cấp Bằng Điện Tử (EBT) NYS có dán ảnh 
• Thẻ IDNYC (để thay đổi thông tin hoặc gia hạn)

• Hộ Chiếu Nước Ngoài (máy không thể đọc được)  
• Hộ Chiếu Hoa Kỳ hoặc Nước Ngoài đã Hết Hạn (hết hạn tối đa 3 năm; máy có thể đọc 

được)  
• Thẻ Nhận Dạng Lãnh Sự 
• ID Nhân Viên do Chính Quyền Địa Phương, Tiểu Bang hoặc Liên Bang Hoa Kỳ cấp 
• Thẻ ID Chuyên Gia hoặc Nghề của NYS 
• Giấy Khai Sinh của Hoa Kỳ  
• Visa do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cấp 
• Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài (máy có thể đọc được) 
• Thẻ Nhận Dạng Kiều Bào ở Nước Ngoài (máy có thể đọc được) 
• Thẻ An Sinh Xã Hội 
• Thư Ủy Quyền Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế Cá Nhân của Hoa Kỳ 
• ID Lực Lượng Đồng Phục của Hoa Kỳ 
• Giấy Phép Nhà Cung Cấp Thực Phẩm Di Động DOHMH NYC 
• Thông Báo Chấp Thuận do Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ ban hành

• Thẻ Nhận Dạng Kiều Bào ở Nước Ngoài (máy không thể đọc được)  
• Giấy Khai Sinh Nước Ngoài  
• Thẻ Nhận Dạng Có Dán Ảnh của Lực Lượng Quân Đội Nước Ngoài 
• Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài (máy không thể đọc được) 
• Thẻ Nhận Dạng của Tổ Chức Giáo Dục: trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại 

học, cao đẳng và các trường sau trung học 
• Bằng Trung Học Phổ Thông, hoặc Tương Đương Trung Học,  Bằng Sau Trung Học, Bằng 

Cao Đẳng hoặc Đại Học của Hoa Kỳ 
• Học Bạ của Trường tại Hoa Kỳ 
• Thẻ EBT NYS không dán ảnh 
• Thẻ Nhận Dạng Chương Trình Việc Làm Mùa Hè cho Thanh Thiếu Niên NYC 
• Giấy tờ tùy thân có dán ảnh của Nghiệp Đoàn Hoa Kỳ 
• Thẻ Nhận Dạng Nhân Viên từ Hoa Kỳ, bao gồm ID tăng lữ 
• Chứng nhận kết hôn, kết hợp dân sự, quan hệ bạn đời sống chung hoặc chứng nhận ly hôn 
• Thẻ Metro MTA cho Người Cao Niên và Người Khuyết Tật 
• Thẻ ID Access-A-Ride MTA  
• Thẻ Thành Viên Trung Tâm Giải Trí Công Viên NYC 
• Thẻ Đăng Ký Cử Tri Hoa Kỳ 
• Thẻ Đăng Ký Sở Quân Vụ Hoa Kỳ 
• Giấy Khai Sinh tại Hoa Kỳ của con quý vị (phải liệt kê tên của người nộp đơn là cha mẹ đẻ)

Quý vị phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây để nộp đơn đăng ký Thẻ IDNYC:  
1)   Ít nhất 4 điểm của tài liệu với ít nhất 3 điểm chứng minh danh tính và ít nhất1 điểm chứng minh nơi cư trú.  
2)  Ít nhất 1 trong số các loại tài liệu đã nộp phải có ảnh, trừ khi người nộp đơn trong độ tuổi từ 14 đến 21 và đi cùng người chăm sóc. 
3)  Ít nhất 1 trong số các loại tài liệu đã nộp phải có nêu ngày sinh. 
Sẽ không chấp nhận loại tài liệu nào đã hết hạn ngoại trừ hộ chiếu máy có thể đọc được mà đã hết hạn trong vòng ba năm trở lại đây. Sẽ chỉ chấp nhận tài 
liệu gốc và bản sao được chứng nhận của cơ quan ban hành. 
Yêu Cầu về Độ Tuổi: Độ tuổi tối thiểu để nộp đơn đăng ký thẻ IDNYC là 14 tuổi. Người nộp đơn tuổi từ 14 trở lên có thể nộp đơn đăng ký mà không có người 
giám hộ hợp pháp hoặc người chăm sóc.  
Người nộp đơn tuổi từ 14 đến 21 không có giấy tờ tùy thân có dán ảnh: Người nộp đơn tuổi từ 14 đến 21 có thể nộp đơn đăng ký mà không có giấy tờ 
tùy thân có dán ảnh nếu đi cùng người chăm sóc có thể đưa ra giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người nộp đơn. Người chăm sóc đủ điều kiện là cha mẹ 
đẻ, cha mẹ nuôi, người giám hộ hợp pháp, người chăm giữ hợp pháp, cha mẹ chăm sóc nuôi dưỡng, viên chức thuộc Sở Bảo Vệ Nhi Đồng, hoặc nhân viên 
phụ trách trường hợp từ Cơ Quan Chăm Sóc Trẻ Nhận Nuôi ACS. Người nộp đơn phải cung cấp ít nhất 2 điểm tài liệu chứng minh danh tính. Người chăm 
sóc phải cung cấp ít nhất 3 điểm tài liệu chứng minh danh tính của chính mình, bao gồm giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Người nộp đơn và người chăm sóc cũng 
phải cung cấp một tài liệu từ phần Mối Quan Hệ với Người Chăm Sóc dưới đây.  
Nơi Cư Trú: Tất cả người nộp đơn IDNYC, ngoại trừ các cá nhân không có địa chỉ nhà và nạn nhân sống sót sau vụ bạo lực gia đình, đều cần phải cung cấp 
địa chỉ nhà của họ. Nếu người nộp đơn thiếu địa chỉ nhà hoặc nạn nhân sống sót sau vụ bạo lực gia đình, thì người nộp đơn đó cần chứng minh nơi cư trú tại 
Thành Phố New York, nhưng được phép chỉ định một tổ chức bất vụ lợi hoặc tổ chức tôn giáo nơi sẽ nhận thư với tư cách Địa Chỉ Nhờ Chuyển Hộ. Các thẻ 
IDNYC không nêu địa chỉ hoặc có nêu Địa Chỉ Nhờ Chuyển Hộ có thể không được chấp nhận trong mọi trường hợp.  
Thẻ Thay Thế: Đăng ký thẻ thay thế cho thẻ bị mất, đánh cắp hoặc hư hại phải đóng $10 lệ phí,trừ khi người nộp đơn ký giấy xin miễn lệ phí do hoàn cảnh 
khó khăn. Các thẻ thay thế cho thẻ bị mất, đánh cắp hoặc hư hại chỉ sẵn có tại các Trung Tâm Ghi Danh thuộc Sở Tài Chính IDNYC.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ IDNYC  

Các Tài Liệu (4) Điểm - Giấy Tờ Chứng Minh Danh Tính & Nơi Cư Trú  

Mối Quan Hệ với Người Chăm Sóc – Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa 
người chăm sóc và người nộp đơn là người lớn trẻ tuổi, tuổi từ 14 đến 21  


